
  حذيفه محمد بن ابى 
 )(*)دوانى(محمدحسین رجبى 

ى رســول اكــرم صــلى هللا علیــه وآلــه و فرزنــد  ، از صــحابه»حذيفــه محمــدبن ابــى«
ناف قريشـى اســت كـه در  ابوحذيفة بن عتبة بن ربیعة بن عبــد شـمس بــن عبـد م

وى پسـر دايـى معاويـة بـن . مھاجرت پدر و مادرش به حبشه در آنجــا بــه دنیـا آمـد
فه سفیان و پرورش يافته ابى ى ســوم اسـت؛ بـا ايـن  ى دست عثمان بن عفان خلی

. حال، نسبت به آن دو بغض داشت و حامى امیرالمؤمنین على علیــه السـالم بــود
عد از اخــراج  وى در قیام مردم مصر بر ضد خلیفه ى سوم نقـش مھمـى داشـت و ب

 .رواى عثمان از مصر، مدت زمانى بر اين استان مھم حكومت كرد فرمان
يابى وى بـه قـدرت  ى دست حذيفه بر مصر مسلم، ولى نحوه حكومت محمدبن ابى

ِ وى در نقل ھاى تاريخى بسیار مغشـوش و مختلــف آمــده  و زمان امارت و سرانجام
تـرين روايــات در ايـن بــاب، تـالش گرديــده تـا از  در اين مقاله، ضمن بیان مھم. است

 .تر است ارائه شود ھا آنچه به حقیقت نزديك میان آن نقل

حذيفه، مصـر، امــیرالمؤمنین علـى  صحابه، محمدبن ابى: ھاى كلیدى واژه
 .علیه السالم، عثمان بن عفان

ّم،  يكى از مراكز مھم و اصلى قیام علیه خلیفه كه بـه عملكـرد . بود» مصر«ى سو مردم مصر 
سعد بـن ابـى سـرح، برخـود  عثمان، به ويژه فرمان ه بـن  روايى برادر مادرى او، يعـنى عبداللـَّ

ناراضى بودند، به خروش آمده، شمارى از آنان به زعامت تنى چند از سرشناسان مقیم مصر 
عزل  به سوى مدينه رفتند و ھمراه با معترضان كوفى و بصرى، خواھان تغییر مشى خلیفه و 

كــه عمــق نارضــايى مــردم را دريافــت، ابتـدا بــا  عثمــان پــس از آن. روايــان فاسـد شــدند فرمــان
صر عـزل، و  سرح را از حكومـت م درخواست ناراضیان موافقت كرد و عبداللَّه بن سعد بن ابن 

به مروان بـن حكــم بـر رأى خلیفـه و  محمدبن ابى بكر را به جايش منصوب كـرد؛ امـا بـا غل ى 
فت، انقالبیـون مصـرى و كوفـى و بصـرى بـه  خیانتى كه نسبت به معترضان مصرى صورت گر

 1.مدينه بازگشتند و پس از نومیدى از اصالح خلیفه، بر وى ھجوم بردند و او را كشتند
روايى مصر از شروع انقالب بر ضد عثمان و اخراج عبداللَّه بن سعد و قتل  ى فرمان اقوال درباره

لى  ى سوم، تا زمام خلیفه میرالمؤمنین ع صارى از سـوى ا سعد بـن عبـاده ان دارى قیس بن 
ّف قــديم. علیه السالم، بسیار مختلف اسـت باره ابـن عبـدالحكم مؤل ى  تـرين كتـاب موجـود در

ً درباره به اين امر اشاره» مصر در صدر اسالم« توح«ى  اى ندارد؛ زيرا كتاب او عمدتا اسـت؛ » ف
َّه لذا پس از سخن از فرمان صر در  روايى عبدالل به فتوحـات مـاوراى م بـن سـعد و فتوحـات او، 

یز  حكومت معاويه مى غارات، و ن مدثقفى، در كتـاب ال براھیم بـن مح پردازد؛ اما معاصـر وى، ا
بى طبرى در يك نقل خود آورده مصـريان را بـر ) پسـر دايـى معاويـه(حذيفـه  اند كـه محمـدبن ا
كـه مصـريان  پس از آن. فرسـتاد كرد و آنان را سوى او به مدينه مى كشتن عثمان تحريض مى

سعد  به مدينه رفتند و عثمان را محاصره كردند، محمدبن ابى ه بـن  بر عبداللـَّ حذيفه در مصـر 
ه . شورش، و او را از شھر اخراج كرد و خود با مردم نمازگزارد سپس ثقفـى از وضــعیت عبداللـَّ

ين كـه  بن سعد چنین گزارش مى دھد كه در مرز فلسطین چشم به راه فرمان عثمان بود تا ا
از مرگ وى و خالفت امیرالمؤمنین آگاه شد و اين كه قیــس بـن سـعد بـن عبـاده از سـوى آن 

حذيفه، بـه  عبداللَّه پس از لعن و نفرين بر محمد بن ابى. آيد حضرت براى حكومت به مصر مى
بى 2.دمشق نزد معاويـه رفـت گر  ثقفـى از محمـدبن ا فه و موقعیــت و سرنوشـت وى دي حذي

 .كند بحثى نمى
ً مبسوطى تحت عنوان  يك از  آورده كه در ھیچ» حذيفه انتزاءِ محمد بن ابى«كندى شرح نسبتا

به ھنگــام : ملخص روايات كندى بدين شرح است.  شود منابع معتبر، چنین شرحى ديده نمى
تاھى خالفت عثمان، محمد بـن ابـى صر بـا بیـان كو ھـاى  ھـا و نارسـايى حذيفـه در مسـجد م
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خـدا پديـد  ما به خدا و شما، از آنچه در اسالم عمل شد و آنچه در ديـن: خالفت عثمان، گفت
پیروان عثمـان، از جملـه معاويـة بـن . بريم آوردند، شكايت مى ثیرى از  گروه ك در ايـن ھنگـام 

حديج، خارجة بن حذافه، بسر بن ابى ارطاة و مسلمة بن مخلد انصارى از او كناره جسـتند و 
مدبن ابـى كرد مح بـا ايـن . حذيفـه آگـاه سـاختند از در مبارزه با وى برآمدند و خلیفه را از عمل

عالم داشـت و مـردم را بـراى دريافـت  حال، محمد بن ابى فت ا فه خلـع عثمـان را از خال حذي
ستاد كـه بـا . عطاياشان فراخواند خلیفه، سعد بن ابى وقاص را براى آشتى دادن مصـريان فر

جه مخالفت محمدبن ابى شت حذيفه مواجه شد و از اين اقــدام نتی پـس از آن، . اى حاصـل نگ
ية بـن حـديج و بسـر بـن ابـى  محمد بر حكومت مصر فائق آمد و تمام مردم مصر، به جز معاو

بن سعد به سوى او رفت، ولى در پل قلزم سواران محمد بن  عبداللَّه. ارطاة از او پیروى كردند
حذيفه بر او سخت گرفتند و لذا به عسقالن بازگشت؛ زيرا اكراه داشت به سـوى عثمــان  ابى
شت. برود جا درگذ تل عثمـان در عسـقالن بـود و در ھمـان  مد بـن . وى ھنگـام ق آن گـاه مح
ى مدينه كرد، تا اين كه عثمان كشته  حذيفه ششصد مرد را در حركت بر ضد عثمان روانه ابى

تل عثمـان را در مسـجد اعــالم داشـتند، پـیروان . شد و آنان به مصـر بازگشـتند قتى خــبر ق و
او نخســتین كســى اســت كــه در . يج بیعــت كردنــدعثمــان بــه پاخاســتند و بــا معاويــةبن حــد

بى. خواھى عثمان با وى بیعت شده است خون فه سـپاھى را بـه سـوى او  محمـد بـن ا حذي
له. گسیل داشت، اما اين سپاه منھزم شد ستاد كـه در  آن گاه سپاه ديگرى بـه مقاب ى او فر

خربتا با معاويةبن حديج رو بـه رو شـدند و شكسـت خوردنـد و فرمانـدھان آن كشـته شـدند؛ 
از » سلمنت«قمرى در  36سپس معاوية بن ابى سفیان به سوى مصر راند و در شوال سال 

بـه [حذيفه و مردم مصر بـراى جلوگـیرى از ورود او  محمدبن ابى. استان عین شمس فرود آمد
بى پس از آن. ، به سويش شتافتند]فسطاط فه درخواسـت معاويـه را بـراى  كه محمدبن ا حذي

رد كـرد،  -به عنوان قاتالن عثمان  -تحويل گرفتن عبدالرحمن بن عديس بلوى و كنانة بن بشر 
جاى جنـگ، گروگـان قـرار دھیــد: معاويه به او گفت مدبن ابـى. میان ما و شما به  فه  مح حذي

پذيرفت و حكم بن صلت را در مصر جانشین گذارد و خود و عبدالرحمن بن عديس و كنانة بـن 
ھنگامـى . بشر و ابوشمس بن ابرھه و ديگران از قاتالن عثمان به عنوان گروگان بـیرون آمدنـد

به جـز ]  در فلسطین[» لُد«كه به شھر  ما آنـان،  رسـیدند، معاويـه آنـان را بـه زنـدان افكنـد؛ ا
مردى  3.ابوشمس بن ابرھه، از زندان گريختند و حاكم فلسطینى آنھا را تعقیب كرد و كشت

در ريختن خون من از : كرد؛ عبدالرحمن به او گفت ايرانى عبدالرحمن بن عديس را تعقیب مى
مرد گفـت. خدا بترس كه من با رسول خداصــلى هللا علیـه وآلـه زيـر درخـت بیعـت كـردم : آن 

شته شـد كـه  محمدبن ابى. و او را كشت. درخت در صحرا بسیار است حذيفه در بامـدادى ك
 4.يك سال پیش در ھمان بامداد عثمان كشته شده بود

ست  بنابر آنچه كندى آورده است، محمدبن ابى حذيفه در حیات عثمان حاكمیت مصر را بـه د
عه گرفت و عامل خلیفه را بیرون راند و درست يك سال بر مصر حكومت كرد، تا آن ى  كه با خد

ً كشته شد صالً بـه ايـن . معاويه، گرو او را پذيرفت و سپس دستگیر و زندانى و نھايتا ندى ا ك
فت را  نكته اشاره نمى سالم خال كند كه در عرض اين يك سال كه امیرالمؤمنین على علیه ال

توجه بود و اصوالً رابطه محمدبن ابى حذيفه با آن  در دست داشت، چرا به مصر و وقايع آن بى
بر لشكركشـى معاويـه بـه مصـر  یه السـالم در برا چرا امــیرالمؤمنین عل حضرت چگونه بـود و 

بدون ھیــچ زمینـه. سكوت كرد بر مصـر،  اى  وى در سخن از حكومت قیس بن سعد بن عباده 
طالب  سپس قیس بن سعد بن عباده انصارى از سوى امیرالمؤمنین على بن ابى: نويسد مى

 5.حذيفه به او رسید كه خبر مصیبت ابن ابى حكومت مصر يافت؛ پس از آن -رضى اللَّه عنه  -
صه -حذيفه  ى محمد بن ابى ابن تغرى بردى شرحى ھمچون نقل كندى درباره تـر از  ولـى خال

كرد و آنجـا را، بـدون  محمد بن ابى: نويسد آورده است و در آغاز مى -او  حذيفه در مصر خروج 
ــذا مورخــان، او را از امــراى مصــر بــه ــت از جانــب خلیفــه، تملــك نمــود و ل شــمار  داشــتن والي

 6.اند نیاورده
كشته شدن محمدبـن : نويسد گیرى معاويه و قتل آنان مى چنین كندى در خصوص گروگان ھم
گان بودنـد، در ذى حذيفه و ابن ابى ى  حجـه عديس و كنانة بن بشر و كسانى كه با آنان در گرو

 7.قمرى اتفاق افتاد 38سال 
پــس از قتــل ابوحذيفـه، : حذيفــه آورده اسـت ى محمـد بــن ابــى دربــاره» الكامــل«ابـن اثــیر در 
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روزى محمـد . پسرش محمد را عثمان بن عفان تحت كفالت خود قـرار داد و خـوب تربیـت كـرد
) در خالفت عثمان(وى . شراب خورد و عثمان او را حد زد؛ بعد از آن محمد به عبادت روى آورد

مى: عثمان گفت. از خلیفه خواست تا او را به كارى گمارد . دھـم اگر اھل باشى كارى به تـو 
به وى اجـازه داد و او را تجھیـز . عالقه دارم در جنگ دريايى شركت كنم: محمد گفت مان  عث

. پس از ورود به مصر، مردم عبادت او را ديدند و در نظرشان بـزرگ آمــد. كرد و به مصر فرستاد
به سـبب  محمد با عبداللَّه بن ابى ه را  سرح در جنگ صوارى شـركت جسـت؛ ولـى او عبداللـَّ

كرد  انجام بعضى كارھا و نیز عثمان را به خاطر گماشتن عبداللَّه به حكومت مصر نكوھش مى
. عثمان كسى را والى مصر كرده كه پیغمبر ريختن خون او را مباح دانسته اسـت: گفت و مى

بكر آرامش شھرھاى مصـر  پسر ابوحذيفه و محمد بن ابى: عبداللَّه بن سعد به عثمان نوشت
شت . انـد را بر ضد من و تو به ھم زده پـس ابوبكـر را بـه خـاطر پـدرش و «عثمـان در جـواب نو

ِ مـن و تربیـت شـده ى  عايشه خواھرش بخشیدم؛ اما پسر ابوحذيفه او پسر من و پسر بـرادر
ً به خلیفه نوشت. »من است، كارى به او نداشته باش  :عبداللَّه بن ابى سرح مجددا

بار . »اين جوجه پر درآورده و چیزى نمانده كه پرواز كند« عثمان سى ھزار درھم و شـترى بـا 
به ابـن ابـى لباس براى محمد بن ابى شود و كـارى  سـرح نداشـته  حذيفه فرستاد تا سـاكت 

مســلمانان، ببینیــد، عثمــان «: ھــا را بــه مســجد آورد و گفــت ھــا و لبــاس محمــد پــول. باشــد
من رشـوه داده اسـت خواھد مرا در دينم فريب دھد، و اين مى عث . »ھـا را بـه  ماجرا با ايـن 

فزون بزرگداشت بیش ھـا بـه عثمـان شـد و بـه دنبــال آن  تـر آن تر او نزد مردم مصـر و اعــتراض 
مان رسـید، در نامـه. محمد را به رياست خود برگزيدند : اى بـه محمـد نوشـت چون خبر به عث

محمد پاسخ او را نداد، بلكه مردم مصر را بر آن داشت كه . »شكر احسان مرا به جا نیاوردى«
وقتى مصريانِ معترض به مدينه رفتند، عبداللَّه . ى مدينه شوند و عثمان را ازمیان بردارند روانه

حذيفه بر مصر مستولى شد و بـه ضـبط آن ھمـت  بن سعد از مصر بیرون آمد و محمد بن ابى
سپس ابن اثیر روايتى ھمچون گزارش ثقفى در مورد عبداللَّه بن سعد و انتظـار او  8.گماشت

یس بـن  درباره مارت ق ى سرنوشت عثمان و به خالفت رسیدن امیرالمؤمنین علیه السالم و ا
عبداللَّه بن سعد به سوى معاويه گريخت و «: كند آورد و اضافه مى سعد بن عباده بر مصر مى

فه زنـده بـود، و  اين قول داللت بر آن دارد كه قیس حاكم مصر شده بود و محمـد بـن ابـى حذي
 9.»درست است) قول(اين 

فه ذكـر  آن گاه ابن اثیر سه نقل ديگر كه به نظر او ضعیف مى آيد، در مورد محمد بن ابـى حذي
مطابق نقل اول عمرو بن عاص پس از جنگ صفین با سپاھى سوى مصــر رفــت و بـا . كند مى

صرى  محمد بن ابى فت و در ق حذيفه مواجه شد و پس از سخنانى كه با وى داشت او را فري
یق بسـت، تـا آن در العريش محاصره كـه محمـد را اسـیر كـرد و نـزد  اش كرد و آنجا را بـه منجن

ين . معاويه او را زندانى كرد. معاويه فرستاد محمد از زندان گريخت و در غارى پنھان شد، تــا ا
قل از آن 10.كه او را گرفتند و به قتل رساندند جـا آشـكار اسـت كـه  ضـعف و نادرسـتى ايـن ن

مدت  حدود دو سال از سقوط عثمان و خالفت امیر المؤمنین علیه السالم مى گذرد و در ايـن 
كند و امیرالمؤمنین على علیه السالم ھـم  حذيفه مستقالً بر مصر حكومت مى محمد بن ابى

 .كند ھیچ اقدامى براى به دست گرفتن مصر و نیز مقابله با ھجوم عمروعاص نمى
ً  چنین اين نقل بیان نمى ھم كند كه آيا پس از اين ھجوم، عمروعاص به شام برگشت و مجددا

شھادت  به مصر لشكر كشید و محمد بن ابى بكـر حـاكم امـیرالمؤمنین علیــه السـالم را بـه 
رساند و مصر را اشغال كرد، يا اين كه امارت محمد بن ابى بكر و پیش از او قیس بن سعد بـر 

ً مصر را از محمدبن ابى  .حذيفه گرفتند مصر مطرح نیست و عوامل معاويه مستقیما
تا حجـر  اند كه محمد بن ابى گفته:  نقل بعدى را ابن اثیر چنین آورده است حذيفه زندانى بـود 

بیره سـكونى . آن گاه محمد گريخت. بن عدى كشته شد لك بـن ھ يه(ما بـر ) از عوامـل معاو
محمد ظفر يافت و او را كشت؛ زيرا از قتل حجربن عدى خشمگین بود، چون شفاعت حجر را 

سر دايـى  -منظور اين است كـه وى محمـد را  11.نزد معاويه كرده، ولى او نپذيرفته بود كـه پ
 .در مقابل رد شفاعت براى حجر كشته است -معاويه بود 

حذيفه، پس از شـھادت  اند كه محمد بن ابى گفته: و ملخص آخرين روايت ابن اثیر چنین است
مان داد، . محمد بن ابى بكر، با گروه بسیارى بر ضد عمرو بن عاص قیام كرد عمرو ابتدا او را ا

. جـا زنـدانى شـد سپس پیمانش را شكست و او را نزد معاويه بـه فلسـطین فرسـتاد و در آن
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چندى بعد، از زندان گريخت و در غارى پنھان شد، تا اين كـه بــر او دسـت يافتنـد و بـه قتلـش 
 12.رساندند

فه  ى محمد بن ابى اما ابن اثیر در اسدالغابه نكاتى متفاوت با آنچه در الكامل آورده درباره حذي
مد بـن ابـى«: نويسـد ابتدا به نقل از حافظ ابونعیم اصفھانى مى: نقل كرده است فه  مح حذي

يكى از كسانى است كه ھنگام محاصره و قتل عثمان بر او وارد شد و سپس در جبل جلیل، 
بى «: آن گاه به نقل ديگرى آورده است. »ھاى لبنان، دستگیر و كشته شد از كوه علـى بـن ا

به كـار  سعد بـن عبـاده را  عزل كـرد و قیـس بـن  طالب او را بر مصر امارت داد، سپس وى را 
حذيفه ھنگام قتل عثمـان  صحیح آن است كه محمد بن ابى: نويسد پس از آن مى. »گماشت

ى مدينـه كـرد و بـر  او كسى است كه مردم مصر را بر ضد عثمان شوراند و روانـه. در مصر بود
زمانى كه عثمان كشـته . جا مستولى شد عامل عثمان بر مصر غلبه و او را اخراج كرد و بر آن

كرد و  عزل  ستاد و محمـد را  سالم قیـس بـن سـعد را بـه امــارت مصـر فر شد، على علیه ال
ھنگامى كه معاويه بر مصر چیره شد محمد را گروگان گرفت و حبس كرد؛ ولـى وى از حبـس 

 13.، از موالى معاويه، او را يافت و كشت»رشدين«گريخت تا اين كه 
بن ابـى از نقل ً مفصل كندى و ابن اثیر در مورد محمد  خى  ھاى نسبتا كه بگـذريم، بر فه  حذي

ابوحنیفــه دينــورى و : انــد محققــان و مورخــان بــه اختصــار از موقعیــت او در مصــر ســخن گفتــه
ً يكسان روايت مى ابن كنند كه معاويه پـس از دعــوت از عمروعـاص  اعثم كوفى در نقلى تقريبا

در ايـن روزھــا از سـه امــر : جويى از او بـراى مقابلـه بـا مشـكالت بـه وى گفـت به منظور چاره
حذيفه زندان مصر را شكسته و از آن گريخته و با  اول اين كه محمد بن ابى: شويم كوبیده مى

مردم بـراى ماســت؛ دوم  اصحابش بر مصر دست يافته اسـت، در حـالى كـه او دشـمن تـرين 
لى بـن  ين كـه ع خروج قیصر روم است با سپاھى كه براى جنگ با ما فراھم كرده؛ و سـوم ا

مد بـن ابـى عمروعاص درباره. ابى طالب ما را به بیعت يا جنگ فراخوانده است فه  ى مح حذي
سپاھى سوى او بفرست كـه يـا . خروج او و اصحابش از زندان نبايد تو را غمگین سازد: گفت

 14.رساند به ھر حال فرار او ضررى به تو نمى. گريزد شود و يا مى كشته مى
كننـد كـه امیرالمؤمنیـن  حذيفه در موقعیتى ياد مى اين دو مورخ از حركت و قیام محمد بن ابى

فه، معاويـه را  كـه از  -علیه السالم به خالفت رسیده و پـس از جنــگ جمـل و اسـتقرار در كو
كنــد و لــذا وى دســت بــه دامــان  تھديــد مــى -گــیرى حكومــت شــام ســرباز زده اســت  كنــاره

مدت  دھند كه محمد بن ابى عاص شده است؛ با اين حال، توضیح نمى عمروبن حذيفه در اين 
گـذرد، زنـدان چـه كسـى را در  كه بیش از شش ماه از خالفت امیرالمؤمنین علیه السالم مى

 .مصرشكسته و قیام كرده كه موجب وحشت معاويه گرديده است
فه را بیـان  قمرى، قتل محمد بـن ابـى 36طبرى و ابن جوزى نیز در سخن از حوادث سال  حذي

جا  سعد از آن كنند و با ذكر نقش او در تحريض مردم مصر بر ضد عثمان و اخراج عبداللَّه بن مى
مان : نويسد و مسلط شدن وى در مصر، به نقل از واقدى مى یم بـود تـا عث محمد در مصر مق

ه عنـه  -كشته شد و با على  شكار گرديـد و  -رضى اللـَّ با او آ يه  بیعـت شـد و مخالفـت معاو
محمد . آن گاه معاويه و عمروعاص به سوى او رفتند. عمروعاص ازاين اقدام معاويه پیروى كرد

شت، . جا پناه گرفت با ھزار نفر براى مقابله به عريش آمد و در آن عمرو بر او منجنیق كـار گذا
شدند شته  ند و دسـتگیر و سـپس ك با سـى تـن از يـارانش فـرود آمد 15.تا اين كـه محمـد 

حذيفه پس از قتــل  كند كه محمد بن ابى ھشام بن محمد گمان مى: كند جوزى اضافه مى ابن
به مصـر، . محمد بن ابى بكر كشته شده است كه عمـروبن عـاص پـس از ورود  به اين گونـه 

بـه ســبب [معاويه دوسـت داشـت . محمد را به سوى معاويه فرستاد و او محمد را زندان كرد
سى او را : معاويه گفت. وى را رھا كند تا اين كه محمد از زندان گريخت]خويشى با او  چـه ك

سال  مى  38يابد؟ عبداللَّه بن عمر خثعمى در پى محمد رفت و او را يافت و كشت؛ و اين در 
 16.قمرى بود

فت امیرالمؤمنیـن  -كه ابن جوزى آن را برگزيده  -در نقل اول  نیز از موقعیت مصـر در زمـان خال
 .جا سخنى به میان نیامده است علیه السالم، و عامل آن

فه  اى به رھبرى انقالبیون مصر بر ضد عثمان توسط محمـدبن ابـى يعقوبى نیز تنھا اشاره حذي
مى لوى  عديس ب كر و كنانـةبن بشـر و ابـن  ند و در سـخن از قتــل  در كنار محمد بن ابى ب ك

ً  17.حذيفه از قاتالن وى بودنـد عثمان آورده است كه محمدبن ابى بكر و محمد بن ابى ظـاھرا
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داند؛ اما مورخانى كه  يعقوبى تنھا مورخى است كه محمد را از عوامل اصلى قتل عثمان مى
تل عثمـان، و بـه دسـت  ً بر حضور وى در مصر به ھنگام ق پیش از اين از آنھا ياد كرديم، عموما

مد بـن  گرفتن حكومت آن ناحیه تأكید دارند؛ مگر آن ستقیم مح غیر م كـه منظـور وى دخالـت 
 .حذيفه در قتل خلیفه باشد ابى

ً محمد بن ابى لى  منابع شیعى عموما حذيفه را ستوده و او را يكى از اصحاب امیرالمؤمنین ع
حذيفه را شارب خمرمعرفى كـرده  بر خالف ابن اثیر كه محمدبن ابى. اند علیه السالم دانسته

با عثمـان  و چنین وانمود مى(كه عثمان بر او حد جارى نمود  شود كـه علـت مخالفـت محمــد 
شیخ كشى در مدح محمد و عدم معصیت او از امیرالمؤمنین علیه السـالم ). ھمین امر است

ضرت فرمــود روايت مـى صیت خداونـد ابـا داشـتند] محمـدھا[محامـده «: كنـد كـه آن ح . از مع
كر، «: محمدھا كیستند؟ فرمود: پرسیدند مد بـن ابـى ب لب، مح محمـدبن جعفـر بـن ابـى طا

ھم 18.»حذيفه، و محمد بن امیرالمؤمنین محمد بن ابى يكـى از «: نويسـد چنیـن مـى كشى 
فه بـا  محمد بن ابى: اسحاق و او از مردى شامى چنین نقل كرد راويان عامه از محمد بن حذي

وى پسـر دايـى معاويـه و از . مندان او بـود طالب علیه السالم و از ياوران و عالقه على بن ابى
گــیر كــرد و  پــس از درگذشــت علــى علیــه الســالم، معاويــه او را دســت. مســلمانان نیــك بــود

آيا نگويیم اين : روزى معاويه گفت. محمد مدتى طوالنى در زندان بود. خواست به قتل برساند
ھد؟  سفیه را بیاوريم تا او را از گمراھى به علـى دشـنام د كه  اش آگاه كنیــم و بـر آن داريـم 

آيـا وقـت : معاويه به او گفت. حذيفه را از زندان آوردند محمدبن ابى. چنین كن: حاضران گفتند
مى آن نرسیده است كه دست از گمراھى نى  ات در يارى على بن ابى طالب بردارى؟ آيا ن دا

شه و طلحـه و زبـیر بـه خـون يا  عثمان مظلومانه كشـته شـد و عاي ند؟ آ خواھـى او قیـام كرد
دانى على مردم را به قتل عثمان تحريك كرد و امروز ما در طلب خون او ھستیم؟ محمـد  نمى

ترم و بھتر از ديگـران  دانى كه من از ھمه كس به تو نزديك اى معاويه مى: حذيفه گفت بن ابى
من كسـى را سـراغ نـدارم : محمد گفت. معاويه گفت آرى. شناسم تو را مى به خدا سوگند 
شد كه بیش يك كـرده با لى . تر از تو در خون عثمان شريك بوده، مـردم را تحر مان تـو را وا عث

شام كرد، مھاجر و انصار از وى خواستند كه تو را عزل كند و او عزل نكرد و با او آن كردنـد كـه 
به خدا طلحه و زبیر و عايشه در آغاز و پايان كار در ريختن خون او . خبرش به تور رسیده است

ام،  به خدا از وقتى كه تـو را شـناخته. كردند شركت داشتند و مردم را بركشتن او تحريض مى
ياد، بـر تـو نیفـزوده و  در جاھلیت و اسالم يك خلق و خوى دارى و اسالم چیزى، نه كم و نه ز

تـو مــرا بـه خـاطر دوسـتى بـا علـى علیــه السـالم مالمـت . عالمـت ايـن در تـو آشـكار اسـت
 داران و نمازگزاران مھاجر و انصار به ى روزه كنى؟ على با ھمه مى

فتى و  تو دين آن. تو نیز با فرزندان منافقان و طلقا ھمراه شدى. جنگ تو آمد ھا را به بـازى گر
ھا كردنـد بـر ! به خدا اى معاويه. آنھا دنیاى تو را شیده نیسـت و آنچـه آن آن چه كردى بر تو پو

به خدا من ھمیشـه علــى . آنھا پوشیده نیست كه با اطاعت از تو مستحق غضب خدا شدند
نده را به خاطر خداوند و پیغمبرش دوست مـى مبرش  دارم و تـا ز به خـاطر خـدا و پیغ تو را  ام 

او را به زندان . ات باقى ھستى بینیم كه ھنوز در گمراھى مى: معاويه گفت. دارم دشمن مى
 19.و او در زندان ازدنیا رفت. برگردانید

ــى ــن اب ــد ب ــال، محم ــى االم ــى در منتھ ــدث قم ــته مح ــحاب برجس ــى از اص ــه را يك ى  حذيف
شده دربـاره ى وى  امیرالمؤمنین علیه السالم معرفى كرده و آنچه را كه در باال از كشى نقل 

 20.آورده است
عالمه شوشترى نیز در قاموس الرجال وى را از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السالم ذكر نموده 
یان  و به نقل از كشى و نیز از نصربن مزاحم، بالذرى، طبرى و ابن قتیبه در مورد او نكاتى را ب

 21.كرده است
توان چنین نتیجـه گرفـت كـه وى  حذيفه آورده شد، مى ى محمدبن ابى با توجه به آنچه درباره

خالف عثمـان و  لى علیــه السـالم، و م میرالمؤمنین ع صحاب ا ھمچون محمدبن ابى بكــر از ا
ھاى رجالى شـیعه، مــورد تأيیـد قــرار  معاويه بوده و با آنھا مقابله داشته و لذا در تمامى كتاب

میرالمؤمین علیـه . گرفته و از شیعیان خاص به شمار رفته است نب ا اما اين كه آيـا وى از جا
نمايد كه ايمـان و تعھــد محمـد بـن  السالم حكومت مصر را در دست داشته يا خیر، چنین مى

مان و اخـراج  ابى حذيفه و اقدام وى براى مھار اوضاع سیاسى مصر در جريان قیام بـر ضـد عث
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زمام دار فاسدش، مورد تأيید امیرالمؤمنین علیه السالم بوده است؛ ولى آن حضرت وى را بـا 
مدبن ابـى بكـر، داراى توانـايى الزم و  ند يـارش مح وجود دارا بودن اين نقاط قوت و مثبت، مان

شام  كافى براى اداره قع ) مركـز توطئــه و فتنـه(ى استان مھمى چون مصر كه در مجاورت  وا
سعد بـن عبـاده را بـه  بود، نمى فت خـويش، قیـس بـن  دانست؛ بنابراين پس از استقرار خال

 .روايى مصر منصوب فرمود فرمان
میرالمؤمنین علیــه  به نقل بسیارى از مورخان، قیـس نخسـتین امــیر مصــر بـود كـه از سـوى ا

كند كه چون عثمان كشته شد و على علیه السالم به  ثقفى روايت مى. السالم منصوب شد
میر آن: خالفت رسید، قیس بن سـعد را خواسـت و فرمـود جـا  رھسـپار مصـر شـو كـه تـو را ا

 22.ام نموده
اند، انتصاب قیس بن سعد  ابوحنیفه دينورى، يعقوبى، طبرى، و ديگران كه به آنھا استناد كرده

به امارت مصر را ھمچون ثقفى، و در آغاز خالفت امیرالمؤمنین علیه السالم و ھمراه با تعیین 
 23.اند ھاى مھم جھان اسالم ذكر نموده روايان ديگر استان فرمان

حذيفه از سوى امیرالمؤمنین علیه السالم امارت مصـر  بنابراين مسلم است كه محمدبن ابى
ِ دوران قیام بر ضد خلیفه ى سوم تـا ورود  را در دست نداشته، و تنھا در اوضاع و احوال بحرانى

 .رانده است قیس بن سعد بن عباده، با حمايت مردم مصر، بر آن سرزمین حكم مى

 :ھا نوشت پى

 .دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى، دانشگاه تھران*) 
 .396-340، ص 4و محمد بن جرير طبرى، تاريخ طبرى، ج  45-39، ص 1ابن قتیبه دينورى، االمامة و السیاسة ، ج : ك.ر. 1
 .546، ص 4و تاريخ طبرى، ج  206، ص 1بن محمد ثقفى، الغارات، ج  ابراھیم. 2
 .كنانة بن بشر در اين مقطع كشته نشد، بلكه به ھنگام واليت محمد بن ابى بكر به شھادت رسید. 3
 .23-19محمد بن يوسف كندى، تاريخ والة مصر، ص : ك.ر. 4
 .23ھمان، ص . 5
 .122، ص 1ابن تغرى بردى، النجوم الزاھره فى ملوك مصر و القاھره، ج . 6
 .23كندى، ھمان، ص . 7
 .135، ص 3ابن اثیر جزرى، الكامل فى التاريخ، ج . 8
 .136ھمان، ص . 9

 .جا ھمان. 10
 .جا ھمان. 11
 .جا ھمان. 12
 .87، ص 5ابن اثیر جزرى، اسد الغابه فى معرفة الصحابه، ج . 13
 .512، ص 2و ابن اعثم كوفى، كتاب الفتوح، ج  157ابو حنیفه دينورى، اخبار الطوال، ص . 14
 .96، ص 5و ابن جوزى، المنتظم فى تاريخ االمم و الملوك، ج  546، ص 4طبرى، ھمان، ج . 15
 .جا ابن جوزى، ھمان. 16
 .175، ص 2احمدبن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، ج . 17
 .66شیخ طوسى، اختیار معرفة الرجال، ص . 18
 .جا ھمان. 19
 .399، ص 1حاج شیخ عباسى قمى، منتھى االمال، ج . 20
 .23، ص 9محمدتقى شوشترى، قاموس الرجال، ج . 21
 .208، ص 1ثقفى، ھمان، ج . 22
 .442، ص 4و طبرى، ھمان، ج  179، ص 2و يعقوبى، ھمان، ج  141ابوحنیفه دينورى، ھمان، ص . 23

 :منابع

 ).تا بیروت، دارالشعب، بى(ابن اثیر جزرى؛ اسدالغابه فى معرفة الصحابه  -
 ).تا بیروت، دارالكتاب العربى، بى(، الكامل فى التاريخ، چاپ ششم  - -
 ).تا بیروت، دارالكتاب العربى، بى(ابن اعثم كوفى، ابومحمد احمد، كتاب الفتوح  -
قاھره  - بـیروت، (ابن تغرى بردى، ابوالمحاسـن يوسـف، النجـوم الزاھـره فـى ملـوك مصـر و ال

 ).ق1413دارالكتب العلمیه، 
لوك  - بن محمـد، المنتظـم فـى تـاريخ االمـم و الم ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بـن علـى 
 ).ق1412بیروت، دارالكتب العلمیه، (
مة و السیاسـة، تصـحیح طـه محمـد  - سلم، االما ه بـن م ابن قتیبه دينورى، ابومحمد عبداللـَّ

 ).تا بیروت، دارالمعرفه، بى(الزينى 
موى  ثقفى، ابواسحاق ابراھیم بن محمد، الغارات، تصحیح میرجالل - الدين حسینى محدث ار
 ).ش1355تھران، انجمن آثار ملى، (
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بدالمنعم عـامر  - یق ع شارات (دينورى، ابوحنیفه احمد بن داوود، اخبـار الطـوال، تحق قم، انت
 ).ش1368شريف رضى، 

1417قم، مؤسسة النشـر االسـالمى، (شوشترى، محمد تقى، قاموس الرجال، چاپ دوم  -
 ).ق
مد ابوالفضـل ابـراھیم  - بـیروت، دارالـتراث، (طبرى، محمدبن جرير، تاريخ طــبرى ، تصـحیح مح

 ).تا بى
 ).تا كربال، بى(اختیار معرفة الرجال ) شیخ طوسى(طوسى، محمدبن حسن  -
 ).ش1365قم، انتشارات ھجرت، (قمى، حاج شیخ عباس، منتھى االمال  -
1407بـیروت، مؤسسـة الكتـب الثقافیـه، (كندى، ابوعمر محمد بن يوسف، تاريخ والة مصـر  -

 ).ق
 ).تا بیروت، داربیروت، بى(يعقوبى، احمدبن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى  -
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